ACTA JUNTA DE L’AMPA CEIP ANTONI BRUSI
Data: 4/12/2014
Hora inici: 20:30
Hora final: 23.30
Lloc: Oficina de l’AMPA
Assistents: Idoya Cepero, Sílvia Fernández, Sònia Granados, Pilar Ricart.
Desenvolupament de la reunió
Es tracten els següents temes:
1. Proveïdor xandalls
S’han demanat diferents pressupostos i mostres de la roba esportiva de l’escola (xandalls, i
samarretes). Es valora cada opció tenint en compte tant el preu com la qualitat de la roba
utilitzada per a la seva confecció.
Es decideix fer l’encàrrec a l’empresa Training, que ja ha treballat anteriorment amb l’AMPA,
ja que el preu és ajustat però destaca per la qualitat de la roba utilitzada (resistència del color
als rentats i la roba no fa boles). En qualsevol cas, se li demanarà que modifiqui o canviï el
material de la goma del coll ja que no cedia gaire i era difícil de posar i treure pels nens.
També se li demanarà que no posi genolleres als pantalons i que ofereixi la possibilitat de
comprar les parts del xandall per separat. Se li demanarà si pot oferir malles per si pot ser un
pantaló més còmode per les nenes.
2. Error en el cobrament de dues extraescolars del mes d’octubre
Al mes d’octubre va haver un error en el cobrament d’extraescolars de les activitats de
psicomotricitat i anglès. Aquest error va ser corretgit al cobrament del mes de Novembre,
però no va ser comunicat degudament a les famílies afectades
Es decideix fer un comunicat demanant disculpes als pares donant la possibilitat que les
famílies afectades puguin donar de baixa als seus fills de l’activitat, si ho consideren
convenient. També es revisarà la graella de les extraescolars on apareixen els preus per
descartar qualsevol altre errada.

També s’acorda que es treballarà per tal que en el rebut de cobrament aparegui el detall
de les activitats que s’inclouen per facilitar la feina de revisió i control de les factures.
2. Repàs del llistat de persones incloses en les Comissions
Es fa un repàs exhaustiu dels llistats de voluntaris que s’han apuntat a les Comissions per
tal d’actualitzar el que apareix publicat al web.
Es detecta que existeixen algunes comissions amb poca dotació de voluntaris i es
decideix publicar al web, i passar per mailchimp i en paper dins les motxilles, una crida a
la participació en les comissions destacant aquelles que tenen pocs integrants (Festes,
Comunicació i Subvencions i les de nova creació com Solidaritat i Relacions externes.
Es farà un correu de benvinguda a totes les persones de les Comissions i si encara no ho
han fet se’ls emplaçarà per realitzar la primera reunió de treball.
3. Sol∙licitud de subvenció Ajuntament de Barcelona
Ja està oberta la convocatòria de subvencions anual de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquest any s’ha obert 3 mesos abans de l’habitual i per tant, també s’avançarà la
resolució i el pagament de l’ajut.
La Comissió de subvencions no té cap voluntari més que la Pilar Ricart i per tant, ella
s’encarregarà d’elaborar la sol∙licitud i la passarà a la resta de la Junta perquè en doni el
vistiplau. D’acord amb les instruccions de la tècnica d’Educació del Districte, no es
presentarà més que un projecte per optar a la subvenció ja que és aquest el criteri que
s’ha establert des de la convocatòria de 2014.
El projecte pel qual es demanarà l’ajut és “La música como a mitja d'expressió i
convivència” ja que es considera que la promoció de la música és un dels trets
característics de la nostra escola.
4. Comptes 2013 i 2014
El dia 5 de desembre la Pilar Ricart, com a Tresorera i el Richard Royuela, es reuniran
amb la Gestoria per tal de conèixer quin és l’estat dels comptes de l’AMPA. Fins ara no
s’ha pogut fer el traspàs perquè encara no s’han fet els canvis de persones autoritzades a
l’entitat bancària. Se segueixen fent tots els tràmits d’ingressos i pagaments però encara
ho han de seguir fent les persones de la junta sortint.
Un cop estigui fet el traspàs i es revisin totes les dades es farà una assemblea per a la
presentació dels comptes de 2013.
5. Control de la porta de sortida
A partir del mes de gener el control de la porta després de les extraescolars es farà per
part del personal de Secretaria de l’AMPA. Malgrat ja s’està realitzant d’aquesta manera i

sense cap incidència, es tornarà a recordar als monitors de cada activitat extraescolar
que cap nen pot marxar sol i que ho ha de fer amb els seus pares.
Es dóna per acabada la reunió a les 23:30 hores.
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